
Zadanie Konkursu 

Germany’s Next Top-Supermarkt 

Market pełen wrażeń zamiast półek z 

towarami! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oczekiwania konsumentów w dzisiejszych 

czasach znacznie przewyższają te sprzed 50 

laty. Oferowana forma sprzedaży musi zostać 

wzbogacona. Sklepy muszą być inteligentne i 

zdigitalizowane,  a jednocześnie powinny stać 

się miejscem spotkań. Ponadto powinny 

oferować różnorodne atrakcje i oczywiście, co 

najważniejsze, musi się to wszystko dziać w 

szybkim tempie, dopasowanym do tempa życia 

w dzisiejszych czasach. 

Te do tej pory znane nam Supermarkety, 

przede wszystkim stacjonarnego typu, są 

zdaniem wielu klientów przestarzale i 

potrzebują generalnej przebudowy, aby 

dorównać nowym potrzebom i wymaganiom 

klientów.  

 

To, że się supermarkety w najbliższym czasie 

muszą zmienić, jest  faktem. Konkurencja w 

postaci sklepów internetowych przybiera na sile 

i próbuje również  zająć polki w sklepach 

stacjonarnych, co przeróżnym portalom 

internetowym w małych krokach sie udaje. 

Znane sieci supermarketów wprowadzają już 

pierwsze zmiany zapobiegawcze. Z decyzja o 

różnorodności nowych rozwiazań i 

indywidualnie projektowanych sklepach, 

zostanie to, do tej pory jedno z najbardziej 

zaniedbanych zadań projektowych podniesione 

do nowej rangi. Powstają budynki klimatyczne i 

z naturalnym oświetleniem, które przełamują 

ten utarty model zamkniętego pudła. Nowe 

supermarkety w różny sposób reagują na 

zastane warunki i wdają się w dialog z 

otoczeniem. Często w budynki supermarketów 

integrowane są dodatkowe kawiarnie, filie 

banków czy oddzial policyjny, które w ten 

sposób wzmacniają integralność miast i gmin. 

Przedsiębiorstwa rezygnują z gotowych, 

uniwersalnych rozwiązań typu „Corporate 

Architecture” na rzecz indywidualnych i 

związanych z otoczeniem Projektów. Te 

opierają się na regionalnej kulturze 

budownictwa, wzbogacają otoczenie i 

pokazują, w jaki sposób rzekomo niezmienna 

Typologia może być na nowo zinterpretowana i 

urozmaicona. 

 

Sklepy powinny przekształcić się w miejsce 

spotkań i wydarzeń oraz przyczyniać się do 

wzbogacenia jakości życia. Poprzez 

przejrzyście zorganizowane i przestronne 

projekty ze zdolnością do dopasowywania się i 

przy zastosowaniu najnowszych technicznych 

rozwiązań, atmosfera zakupów może osiągnąć 

znacznie wyższą jakość.  

W niektórych domach towarowych i 

supermarketach są te rozwiązania już 

testowane  i wprowadzane jak np.  Interaktywne 

ekrany i tablety , które mają klientom 

prezentować informacje i oferty sprzedaży. 

Ponadto mają się pojawić na każdym produkcie 

QR-kody, które po zeskanowaniu mają klientów 

informować o produkcie. To może być bardzo 

pomocne np. dla alergików, ponieważ w ten 

sposób mogą oni szybko i łatwo sprawdzić czy 

jest to produkt dla nich odpowiedni i czy 

producent dba o przejrzystą produkcję. To są 

jednak tylko nieznaczne  kroki w kierunku 

unowocześnienia tego przemysłu.  



Prezentowane są już pierwsze roboty czy też 

samojeżdżące wózki, które mają być pomocne 

w trakcie zakupów. W dzisiejszych czasach jest 

również wyobrażalne powstanie inteligentnych 

sklepów, które wcześniej kupione artykuły 

zapamiętują i przy kolejnych zakupach 

wskazują potrzebne produkty i ich położenie na 

telefonie klienta. Poza tym bardzo istotnym jest 

dla klientów odpowiednie doradztwo. Gdy na 

przykład przyjaciółka nie może towarzyszyć 

przy zakupach, klientce przy wyborze kreacji 

pomoże i doradzi komputer, biorąc pod uwagę 

jej upodobania. 

Kolejnym ciekawym punktem wyjścia mogłyby 

być supermarkety napędzane poprzez 

odnawialne  źródła energii. Znane sieci 

handlowe są pionierami w tym temacie, 

systemy fotowoltaiczne montowane na dachach 

zaopatrują w prąd cały sklep oraz dodatkowo 

napędzają elektroniczną stację ładującą dla 

samochodów dostawczych, co w przyszlosci 

moze byc zyskownym interesem.           

Jakie jeszcze koncepcje i rozwiązania mogą się 

lepiej zintegrować w życie codzienne i 

jednocześnie oferować klientowi 

niezapomniane zakupy? Jak wygląda Dom 

towarowy czy też Supermarket przyszłości? W 

jaki sposób może się tradycyjny, stacjonarny 

handel stać na powrót atrakcyjny? 

 

Zadanie 

Poszukiwane są koncepcje, które mając na 

względzie odpowiedzialność jaka idzie w parze 

z projektowaniem architektonicznym, 

zachowują i modernizują zastane, regionalne 

struktury. Koncepcje i projekty spełniające 

kryteria powinny długoterminowo odpowiadać 

wymaganiom i życzeniom zarówno 

zdigitalizowanego społeczeństwa jak również 

indywidualnego klienta.  

Konkurs ma na celu umożliwienie biorącym 

udział studentom odpowiedzi na autentyczny 

problem i rozwiązania go przy uwzględnieniu 

wymogów budowlanych, finansowych, 

socjalnych i ekologicznych.  Istotnymi kryteriami 

oceny jury są jakość, innowacyjność i trafność 

dostarczonych projektów pod względem:  

- wyboru tematu / kwerendy 

- graficznej ilustracji / wizualizacji 

- przekazu informacji / retoryki 

Praca konkursowa powinna zawierać 

odpowiedź na poniższe pytania: 

1. Dlaczego zdecydowałem/am się na 

wybraną tematykę? 

 

2. Jakie wymogi techniczne czy też 

materiały musiałyby zostać 

wynalezione aby umożliwić realizację 

mojej koncepcji? 

 

3. Dlaczego zdecydowałem/am sie na 

ten wariant użytkowy? 

 

4. Jakie dodatkowe urbanistyczne czy też 

socjalne wartości kreuje mój projekt? 

 

5. W jakim wymiarze czasowym byłaby 

możliwa realizacja mojego projektu lub 

też czy jest to projekt utopijny? 

 

6. Jest mój projekt możliwy do realizacji 

również w innych lokalizacjach? 

 
Do uporania się z zadaniem można uciec się do 

wszystkich możliwych technik wizualizacji i 

środków medialnych, jednak przy wyborze, 

transformacji i prezentacji informacji powinien 

być rozpoznawalny wiodący konzept. 

 

 

 
 
 

 

 



Warunki uczestnictwa 
 
 
 

Uczestnikiem konkursu mogą być studenci 

uczelni wyższych w Polsce i Niemczech 

kierunków architektury, architektury wnętrz, 

budownictwa, urbanistyki i pokrewnych. Praca 

może być wykonywana indywidualnie lub 

zespołowo. Skład zespołu może być 

interdyscyplinarny, przy czym nie może 

przekroczyć ilości 3 osób. 

 

Konkurs będzie przeprowadzony i oceniony w 

formie otwartego konkursu on-line na platformie 

competitionline. 

Zawartość pracy konkursowej 

Pod względem zakresu oddania nie zostaną 

określone żadne wymogi. Praca może być w 

formie szkiców, rzutów, przekrojów, widoków, 

izometrii, wizualizacji czy też zdjęć. Decydujące 

jest przekonujące przedstawienie przemyśleń i 

ich realizacji w projekcie. Oddanie odbywa się 

w formie digitalnej. 

 

Dwie plansze w formacie JPG. 

 

Format plansz: 

JPG-Format 

szerokość 1024 pikseli i wysokość 768 pikseli  

Rozdzielczość 72 DPI 

Plik max. 500 KB na plansze 

Wszystkie plansze powinny być możliwie 

pozbawione tekstów i opisów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plansze muszą być w formacie poziomym i 

ponumerowane kolejno cyframi „1“ i „2“. Forma 

przedstawienia powinna umożliwiać obszerny 

wgląd w strukturę, funkcję, konstrukcję, 

materiał, właściwości fizyczne i ekologiczne 

detalu. Prace konkursowe muszą być 

wykonane w języku niemiecki lub angielskim. 

Poza prezentacją graficzną powinien zostać 

złożony opis projektu ograniczający się do 2 

stron A4 (max. 4.000 znaków).  

Prace będą oceniane anonimowo.  

Prace konkursowe ze wszystkimi wymaganymi 

załącznikami muszą być złożone najpóźniej  

do dnia 16.07.2018 na stronie 

http://survey.competitionline.com/s/03f3f8f 

https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/polnisch-deutsch/interdyscyplinarny
http://survey.competitionline.com/s/03f3f8f


Prawa autorskie pozostają po stronie autorów 

projektu. 

Z wysłaniem pracy uczestnik konkursu zezwala 

organizatorom na nieodpłatne jak również 

czasowo, regionalnie i merytorycznie 

nieograniczone prawa użytkowania wszystkich 

złożonych elementów pracy w celu publikacji w 

formie drukowanej, na stronach internetowych, 

wystawach i prezentacjach, na nośnikach 

danych jak również w powiązanych z 

konkursem reklamach.  

Te same prawa do publikacji leżą po stronie 

uczestników konkursu. Prawa autorskie, 

copyright czy też własność intelektualna 

pozostają własnością wszystkich uczestników 

jako całej grupy. Bez pisemnej zgody 

organizatora nie może żadna osoba fizyczna 

oraz żadne przedsiębiorstwo wnosić roszczenia 

z tytułu praw do wyników konkursu.  

Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna. 

Komisja wyłania kilkoro laureatów i może 

orzekać ich kolejność według własnego uznania 

z wyłączeniem drogi sądowej. Dodatkowo 

komisja ma prawo do, w pozytywnym sensie, 

wzmiankowania o złożonych pracach. Prace 

konkursowe nie mogą być udostępnione 

publicznie ani w inny sposób rozpowszechniane 

przed datą publicznego ogłoszenia wyników 

Konkursu. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się na 

stronie www.vfa-architekten.de. Poza tym 

nastąpi publikacja w ramach PR-u zrzeszenia 

VFA Deutschland e.V.  

Kwota przeznaczona na nagrody i wyróżnienia 

w konkursie sięga do max.  8.000 EUR. 

Nagroda będzie między laureatami podzielona i 

w przeciągu 30 dni po ogłoszeniu wyników 

zwycięzcom wypłacona.  

Vereinigung Freischaffender Architekten 

Deutschlands e.V. 

Kurfürstenstraße 130 

10785  Berlin 

 

http://www.vfa-architekten.de/


Informacje o konkursie 
 
 
 
 

 
 

 

Uczestnicy 

Studenci uczelni wyższych w Polsce i 

Niemczech kierunków architektury, architektury 

wnętrz, budownictwa, urbanistyki i pokrewnych.  

 

Opieka nad uczestnikami 

Opieka nad uczestnikami odbywa się poprzez 

katedrę ich uczelni. 

 

Jury 

 Matthias Irmscher, Karlsruhe  

Architekt / przewodniczący VFA 

 Prof. Ariane Waegner, Berlin 

 Prof. Ruth Berktold, München 

 Prof. Horst Hahn, Weimar 

 Dirk Bonnkirch, Berlin 

Dipl.-Ing. Architekt 

competitionline Verlags GmbH Berlin  

 Helmut Schmidt, Darmstadt   

Architekt/ VFA 

 Matthias Burkhart, Stuttgart  

Architekt/ VFA 

 Frank Brünsing, Krefeld  

Architekt/ VFA 

 Michael Schuster, Schalksmühle 

Albrecht Jung GmbH & Co. KG 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tryb i forma konkursu 

Konkurs ma charakter jednoetapowy. W skład 

komisja konkursowej wchodzą profesorowie 

wyższych uczelni, architekci oraz doradcy 

fachowi. 

 

 

Organizatorzy przewidują przyznanie 

następujących nagród: 

1. Nagroda 3.000,-€ 

2. Nagroda 2.000,-€ 

3. Nagroda 1.000,-€ 

 

Cztery wyróżnienia, każde po 500,-€ 

 

 

Organizator 

 

Vereinigung Freischaffender Architekten 

Deutschland e.V. 

Kurfürstenstraße 130 

10785 Berlin 

T – 030 - 39 49 40 19 

F – 030 - 39 49 40 39 

e-mail: info@vfa-architekten.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


